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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
  ـهللا للـ  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العـالمين، صلـ هللا هللا صمـ م   ـهللا ا يحـا محمـد ص 

ين.  صلح  ، صالتابعين لهم بإحساٍن إلهللا يوم الد ِّ
 تـيممال يرفـ  هـ : "المسـلل  الاامسـ : -رحمـ  هللا تعـالهللا–قال الشيخ/ محمد األمين الشـحييط  

 ممبـالتي الصالة لح    هللا المس مين إلجماع ؛المسائ  عابل من المسلل  صهذه ال؟ أص الحدث
 لم: حاق  فإن ل صالة، م ط    الحدث أن   هللا صإجما هم امتعمال ،  ن العجز أص الماء، فيد  حد

 لــم: ايــول فكيــ  لــالت ، لــح : ق حــا صإن محــدث؟ صهــو لــالت ، لــح  فكيــ  حدثــ ، يرتفــ 
  حدث ؟ يرتف 
 :مذاهب ثالث  إلهللا المسلل  هذه ف  اخت فوا الع ماء أن أصالا  ا  م

 ".الحدث يرف  ال التيمم أن: األصل
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد وعلاى  لاه وصاحبه 

 أجمعين.
 حن ُعضل المسائل، وليست حن المسائل اليساير  -رحمه هللا تعالى–هذه المسألة كما قال المؤلف 

ن يتصدى لها  حاد طالب العلم كما نسمع اليوم، لكن األدلاة جااف هيهاا حاا يادل علاى أالهينة التي 
حــب؟»الحاادال ي يرت ااع حاان تساامية المتاايمم ُجنب ااا  وحااا ياادل علااى أنااه صااح ت  «لــ ي  مهــم صأاــ  ج 

ا، وكوناه ُنساام ى  صاالته يادل علاى أنااه ارت اع حد اه، مك ي ُنمكاان أن تصال الصاال  والحاادال حوجاود 
لة نعني: أنه ُحتلبس بالوصف الُمبطل للصال ، والقول الذي تجتمع به األد انص ُجنب  هي أكثر حن 

هو كون الحدال يرت ع، لكنه ارت اع حؤقت، كالنصوص الوارد  هي الزاني وشاارب الممار حاثال  أناه 
ــ  صا »حااؤحن وي نماارل  ااذلإل حاان امسااالم حااع حااا جاااف أنااه  ــينا ياْزاِّ ــ  حِّ ــ  الزنااِّ ــ ْ الا ياْزاِّ ، صاالا ه ــوا م  مِّن 

ــينا  ــرا حِّ ْم ب  اْلاا ــْ مِّن   ياْشــرا ــوا م  ا صاه  ه ها ؤقت ااا، كمااا نكااون ارت اااع هيكااون ارت اااع امنمااان عنااه ح «ياْشــرا
 الحاادال هااي هااذه الصااور  حؤقت ااا، هيصاال هيااه أنااه ُجنااا باعتبااار ايرت اااع الاادائم، وأنااه ارت ااع حد ااه

 نسوق األدلة والمسألة.  -رحمه هللا–وصح ت صالته باعتبار ايرت اع المؤقت، والمؤلف 
 .اك ي   رفعا يرفع  أا : الثاا "

 .ام قتا  رفعا يرفع  أا : الثالث
 ."ال ااري  لحيح ف  ث   ما ،الحدث يرف  ال التيمم أن :األصل اليول ج ح  

ارت ااع حد ااه بالكليااة، هنقااول: ي  :مك ا هائااد  المااالم هاايمن أجنااا أصااا ته جنابااة هتاايمم، هاال نقااول
ساال بعااد كلااإل، ارت عاات الجنابااة بالكليااة، أو أنااه ُححاادثال، ونقااول: من حد ااه لاام يرت ااع، نحتااال ملااى  ُ 

اا حؤقت اا نعناي ملاى أن نجاد المااف   يدا الطني ِّـبا صا»وحينئٍذ يلزحاه أن نتتسال، أو نقاول: ارت اع رهع  ـعِّ لصن
ور  الم ْس ِّمِّ  وء  الم ْس ِّمِّ  أصطاه  ض  ـدِّ »كماا جااف هاي الحادي   «صا ، فاـإِّ اا صاإِّْن لاـْم ياجِّ ـحِّينا ـاءا  اْشـرا مِّ الما

دا المااءا  جا تا   صا  ف يتقِّ هللا صا را كلهم نقاول: يتقاي هللا وسمساه بهارته، لكان حان نقاول: ارت اع  «ْلي مِّسن   باشا
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

حد ه بالكلياة نقاول: نمساه بهارته هيماا نساتقبل حان األحاداال مكا أجناا حار   انياة علياه أن نتتسال، 
اااا حؤقت اااا، نقاااول: وأحاااا الجناباااة األولاااى ارت عااات، والااا ـــقِّ هللا»ذي نقاااول: ي يرت اااع أو يرت اااع رهع   ف يت

تا   صا  را  عن الجنابة الماضية، هكونه يرت ع حؤقت ا يلزحه أن نتتسل مكا وجد الماف. «ْلي مِّسن   باشا
ا بالكلية، وإكا وجاد المااف    يتـقِّ هللاف»حا ال رق  ين القولين أو المرج ل حن القولين  كونه يرت ع رهع 

تا   صا  ـــرا ـــ   باشا هائاااد ، كااال  هائاااد  الحااادي  هياااه هائاااد   حاااا هياااه حاااالثماااا نساااتقبل حااان األحاااداال،  «ْلي مِّسن
ا، وإكا قلنا: را ْلي مِّسن صا  ف يتقِّ هللا» النصوص تقول: نتتسل مكا أجنا هيما بعد، هيكون حؤكد  « تا      باشا

بمصوصاها، وعنااد أهاال  للحادال الماضااي قلناا: هااذا حؤساس لحكااٍم جديااد، ودليالم علااى هاذه المسااألة
  .     أولى، والتأسيس أقوى حن التأكيد ن المؤسسأالعلم 

 ن مـرا حـديث مـن ال اـاري  لـحيح فـ  ث ـ  مـا ،الحـدث يرفـ  ال التيمم أن :األصل اليول ج ح  "
 اليـوم،  مـ يصـ  ِّ  لـم معتزالا  رجالا  فرأى بالحاس ل هللا -صم م   ي  هللا ل هللا- الح   أن: المتيدم

ـا عاكا ماحا  ماا»: فيال ن   يا ـ  ِّ ا  أانْ  ف ـالا ـ ا  ت صا ـْومِّ؟ ما   ا اْيـكا »: قـال. مـاء صال حابـ ج ألـامتح : يـالف «اْليا
يدِّ  عِّ انـ    بِّالصن  مـن إاـاءا  لجحابـ ا ألـامت  الـذي أ طـهللا أن  لـك لخـر صكـان: قـال أن إلـهللا «ياْكفِّيـكا  فاإِّ

 ."« ا اْيكا  فالاْفرِّْغ    اْ هابْ »: قال ماء،
 .  وستتسلت والحدال ارت ع حا نحتال أن ُنعطى حاف  ولو كانت الجنابة ارت ع

 أن فـ  لـحيح   اـ    صهـذا ،المـذكور حـبالج   :يعحـ  (لـاح حا صغس حا) الحديث هذا ف  صلمس مٍ "
 .جحامت  يرف  لم األصل تيمم 
 صالحـامم ،ح ان صامن صالدارقطح ، صأحمد، داصد، أمو رصاه ما الحدث يرف  ال أا    هللا األدل  صمن

 جحابـ ال  ن تيمم أا : - ح  هللا رض  - العاص من  مرص  ن اتع ييا  ال ااري  صرصاه ،مولوالا 
ـ نْي ا »: -صمـ م   يـ  هللا لـ هللا- هللا رمول ل  فيال ال رد، شدة من ابِّكا  لا ح ـب   صاأاْاـ ا  بِّلاْلـحا  «؟ج 

- الح ــ  فضــحكاآليــ ،  [29]الحســاء: {ڃ   چ   چ} :ييــول هللا مــمع  إاــ :  مــرص فيــال
 يثحـد   ـهللا الكـالم فـ  ( الت اـي ) فـ  حجـرٍ  امـن قال   ي ، حكري   صلم -صم م   ي  هللا ل هللا
  مـرص،  ـن قـي ٍ  أمـ   ـن  حـ  فييـ  ،ج يـر مـن الـرحمن   ـد   ـهللا فيـ   ـ صاخت  : هـذا  مرصٍ 
 مـ  م،التـيم  كـر فيها لي  قي ، أمو فيها الت  الرصاي  لكنص  صامط ، مال  مرصٍ   ن  ح  صقي 
 ."يطف مغامح  غس  أا  فيها

مم خارى أناه تايوي نمتنع أن تجتمع الروايتان هي روانة أ ي قيس أنه  سل حتا ناه، وهاي الرواناة األ
 .لثما بقي حن أعضائه

ـ ،فتـيمم: صفيـ   طيـ ، مـن حسان  ن األصزا   اليص  هذه رصى : داصد أمو صقال"  اممالحـ حصرجن
 .األخرى    هللا الرصايتين إحدى
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 تـيممص  أمكـن، مـا غسـ  قـد فيكـون  ،اجميعا  الرصايتين ف  ما  فع يكون  أن حتم ي  : ال يهي  صقال
 مـن ااتهـهللا الط رااـ ،  حـد مامـ أ   أمـ  صحـديث   ـاس، امـن حـديث مـن شـاهد   صلـ  ال ـاق ،  ن

 .حجر المن الت اي 
 الجمـ  نأل  ؛متعـين الرصايتين مين الجم  من ال يهي  إلي  أشار ما: - ح  هللا  فا- ييدهم   قال

 ."الحديث ص  وم األلول، ف  تيرر ماك أمكن، إ ا صاجب  
 بالنسا  عمالم  بعضاهاألن الجمع  ين األدلة عملم  ها كلها، وترجيل أحادها علاى ارخار أو القاول 

 . وتركم لبعضها
ابِّكا  لا نْي ا »: -صم م   ي  هللا ل هللا- قول  الحديث هذا من الشاهد صمح " ح ب   صاأاْا ا  بِّلاْلحا  «؟ج 

 .التيمم  م جحامت  بياء أث   فإا 
ـ صألـحاب أحمـد،  حـد  رٍ  أمـ  حـديث الحـدث يرف  ال التيمم أن   هللا األدل  صمن  رهـ ،األ  حنالس 

 ار،ال ـز   حد هريرة أم  حديث من اليطان صامن  ر، أم  حديث من حاتم صأمو الترمذي، صلحح 
 رقطح اصالد ح ان، امن لحح  أا  (الفتح) ف  ص كر ،(الت اي ) ف  حجرٍ  امن قال  صالط راا ،

يدا  إِّنن »: قـال -صم م   ي  هللا ل هللا- أا :  ر أم  حديث من ـعِّ ـ الطني ِّـبا  الصن  نْ صاإِّ  اْلم ْسـ ِّمِّ، ور  طاه 
دِّ  لامْ  ،  اْشرا  اْلمااءا  ياجِّ حِّينا دا  فاإِّ اا مِّ جا ْ ي مِّسن    اْلمااءا  صا تا   باشْ  فا  .الحديث «را

ـ ألـحاب  ـن الحـديث، هـذا  كـر أن بعـد (الت اـي ) فـ  حجرٍ  امن قال  خالـد رصايـ  مـن حنالس 
 يـ في قالبـ ، أمـ    ـهللا فيـ    صاخت  :  ر أم   ن بجدان، من  مرص  ن قالب ، أم   ن الحذاء

 يـ لرصا ماالفـ    فيهـا صلـي   حـ ، أيـوٍب  رصايـ  صهـذه  ـامر، مح  من رج   ن  ح  صقي ، هكذا
 : صقيـ الوامـط ، ياطبإمـ  ح  صقي   ر، أم   ن ه ب،الم   أم   ن  ح ، أيوب  ن صقي  خالد،

  حـد صك هـا  ـامر، محـ  مـن رجـ ٍ  أص  ـامر، مـن رجـاء أص محجـن، امن أص محجن، الوامط  ف 
 حـذاءال خالـدٍ  طريـق مـن صالحـامم ح ـان، امـن صرصاه أيـوب،   ـهللا ك   في  صاالختالف الدارقطح ،

 ي ثن ص  صقد بجدان، من  مرص   هللا خالدٍ  طريق صمدار حاتم، أمو اأيضا  صلحح  داصد، أم  مرصاي 
 (".الت اي ) ف  حجرٍ  امن قال  هكذا مجهول، إا : فيال ،اليطان امن صغف  العج  ،

مكا كااان الااراوي يااروي عاان شاايمه  واسااطة،  اام يااروي عنااه  اادون تلااإل الواسااطة حتصااور وواقااع هااي 
ذه حان الاروا ،  ُام يلقاى شايمه هيأخا يمه هي أول األحر مي  واسطة راوٍ األحادي ، هال نسمعه حن ش

 عنه حباشر ، وهذا حعرومم عناد أهال العلام وُسجماع  اين األحاديا   اين الطارق  هاذا، حاع أن األئماة
ا وهذا، الكبار والجها ذ  ُن رقون  ين حا ُنمكن حن هذا، أو حا كان حنه وحا لم نكن، ُن رقون  ين هذ
اااا هباااالقرائن نساااتدلون علاااى أناااه سااامعه  واساااطة، وأناااه ي نصااال عناااه  ااادون واساااطة، وباااالقرائ ن أنض 

 نقولون: منه رواه عنه بتير واسطة، والواسطة احتاي  مليهاا هاي بعاو األوقااد، وقاد نقولاون عنهاا:
 .حعروم هي علوم الحدي  وله أحثلة وهذا نوعم  ،منها حن المزسد هي حتصل األسانيد
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 بال ـا فـ ص  قالبـ ، أمـو  حـ  دتفـرن  حالـ ، عـرفي   ال: المذكور بجدان امن ف  (التيريب) ف  صقال"
 ."محمد من ميدم حدثحا: قال ال زار، رصاه هريرة أم   ن

ا ان حجار نقاول هاذا نعناي: " مجهـول إاـ : فيـال ،اليطـان امن صغف " كيف نقول هي )التملايص::
ه مي راٍو " وحان لام ياروث عناقالبـ  أمـو  حـ  دتفـرن  حال ، عرفي   الا ن بجدان، وقال هي )التقرساا:: "

كأناااه ُنمطئاااه، وهاااي  "غفـــ "العلااام، هقاااال هاااي )التلمااايص::  واحاااد ههاااو حجهاااول العاااين عناااد أهااال
ن حجار مك ا ا ن القطان حا   ل وأنت تقره علاى كلاإل، والحااهب ا ا ،"حال  عرفي   ال)التقرسا: قال: "

 ُح ب له هي حواضع نحكم على الاراوي بأناه  قاة، وسحكام علياه أحيان اا بأناه صادوق، وككار عان راوٍ 
الحااين أككاار  ،ئ، هااذا هااي )التقرسااا: قااال: صاادوقم ُنمطاائحاان روا  الصااحيل قااال: صاادوقم ُنمطاا

ل: اسمه، وقال عنه هي )هاتل البااري: قاال:  قاةمه ألناه حان روا  الصاحيل  قاة، وشاذ  ا ان حباان، هقاا
هاذا نيياره، ا ان حجار ي شاإل أناه هاي هاذا البااب محاام وحاع  "غفـ  امـن اليطـان"ُنمطئ، حثال هناا 

ممتل ااة هااي )التقرسااا: وهااي  يااره حاان كتبااه هااي رسااائل، كلااإل لاايس بمعصااوم، وقااد ُجمعاات أقوالااه ال
 وهي حن أن ع الرسائل العلمية هذه الرسائله ألن هيها تحرسر ا لألقوال هي هؤيف الروا .

 طالب:.........
قااال: ُعبياد هللا  ان األخانس، حان روا  البمااري قاال عناه هااي )هاتل البااري::  قاةم، وشاذ  ا ان حباان، ه

 إاــ : فيــال ،اليطــان امــن صغفــ " ، وهنااا نقااول:التقرسااا:: صاادوقم ُنمطاائل عنااه هااي )ُنمطاائ، وقااا
"  قالبـ أمـو  حـ  دتفـرن  حالـ ، عـرفي   الهي )التلميص: وهاي )التقرساا: قاال: ا ان بجادان "" مجهول

 والراوي مكا لم يروث عنه مي شمصم واحد ههو حصن فم عند أهل العلم حن قبيل حجهول العين.
 طالب:........

 عرم. حا ننعم 
 طالب:........

  حاكا
 طالب:........

والمجهاااول، قاااد تكاااون الجهالاااة األولاااى جهالاااة العاااين هاااي حجااارد  ..........ي حاااا ُنعااارم حاااا  اااين 
وث هااي الروانااة لاام ياار  اساامه حعااروم، مي أنااه لكونااه ُحقااالا اصااطال ، لكنهااا هااي حثاال هااذا تت اا ه ألنااه 

الحاال، وقاد   ههاو حجهاول نه ا ناان ولام ُيو اعين، ولو روى ععنه مي شمصم واحد ههو حجهول ال
 .ُنعب ر عنه بالمستور

 طالب:........
م وعرضات  ليس بمطرده ألنإل مكا عرهت أقواله هي  خر حصن اته حثال  وجادد حاا ُنمال هاا حماا تقاد 

 .   النُّقاد وجدد الراجل هي المتقدمقوليه على أقوال 
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ثح محمد من ميدن م   ثحاحدن : قال ال زار، رصاه هريرة أم   ن ال اب صف "   من اليامم  م  اقال: حدن
ثحا يحيهللا، ي»: رفعـ  هريـرة أمـ   ـن مـيرين، مـن محمـد  ـن حسـان، مـن هشـام قـال: حـدن ـعِّ  د  الصن
وء   ض  دِّ  لامْ  صاإِّنْ  اْلم ْس ِّمِّ  صا ،  اْشرا  اْلمااءا  ياجِّ حِّينا دا  فاإِّ اا مِّ جا ـاءا ا صا ْ ياتنـ ْلما لْ  ،ّللانا  قِّ فا ـ   صا تا  ، ي مِّسن ـرا  فاـإِّنن  باشا

ْير    الِّكا   مـن ألصمـطا فـ  الط رااـ  صرصاه الوجـ ، هـذا مـن إال هريـرة أمـ   ـن اع م  ال: صقال «خا
 ، رٍ  أمــ  قصــ  فيــ  صمــا  لــدق ، مــن محمــد مــن أحمــد ترجمــ  فــ  أخرجــ  ،مطــوالا  الوجــ  هــذا
 صلـحح  م،يـدن م   بـ  دتفـرن  اليامـم، إال هشـامٍ   ـن صال مـيرين، امـن  ـن هشـام   إال يـرصه لم: صقال
 صقد ،م فظ  الت اي  من ااتههللا ألح، إرمال  إن: (الع  ) ف  الدارقطح  قال لكن اليطان، امن

 .ح ان صامن اليطان، صامن حاتم، صأم  ل ترمذي، الحديث هذا تصحيح رأي 
دا  فاإِّنْ »: قول  مح  الشاهد صمح  جا ْ ي مِّسن    اْلمااءا  صا تا    فا  رفعهـا، مالتـيم كـان لـو جحابـ ال ألن ؛«باْشرا

 .ال شرة الماء مساسإ إلهللا احتيج لما
 طهـور   بلاـ  حلـرن  -صمـ م   يـ  هللا ل هللا- الح   بلن: الحدث يرف  التيمم بلن اليائ ون  صاحتج

عِّ اــْ  »:   يــ  المتفــق الحــديث فــ  قولــ  فــ  ج  ا اأْلاْرض   لِّــ  صا دا ْســجِّ ــوراا ما طاه   الحــديث فــ  هــلنص  «صا
وء   م م  التنيا »: الافا  المار ض  ڇ   ڇ  چ   ڇ   ڇ  }: قال تعالهللا هللا صهلن ،«اْلم ْس ِّمِّ  ص 

   ـهللا هاإلجمـاعص  اآلي ، [6]المائدة: {ژ   ژ  ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ 
 ".التحاقض من المتيدمين اليولين مين ما يافهللا صال بالماء، تصح كما ب  تصح الصالة أن

ل وبما ُعرم عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، لكن هي هذا البااب هال البادل لاه حكام المباد
حسائل نمتلف هيها الوضوف عن التيمم، وسيأتي شايف من كاان الهاي  ككار  ههي كل شيف  ي، هي

 .-رحمه هللا–شيئ ا حن كلإل، واألصل أن يذكر 
 صال ،حـتظمت األدلـ  ألن ؛الثالـث اليـول عـينتا  دلـ األ مـن يظهر الذي: - ح  هللا  فا- ييدهم   قال"

 ".تحاقض ميحهما يكون 
اا علياه حاا علياه، والقاول الثالا  أو الثااني و  هاو أناه ألن القول األول وهو القاول بأناه ي يرت اع حطلق 

 يرت ع حطلق ا كذلإل.
   .على كل حال القول الثاني نجمع الثال  الذي هو الرهع المؤقت نجمع  ين األقوال كلها

  (:السعود مراق ) ف  قال أمكن، متهللا صاجب   صالجم "
ْمــــــ    ــــــب   صااْلجا ــــــهللا صااجِّ تا ــــــا ما ــــــ ما  اأاْمكاحن

 
 

يـــــــــــــــرِّ  إِّالن   ْســـــــــــــــخ   فا ِّْْلاخِّ ـــــــــــــــا اا  م ي ِّحا
 
 

  يـالا  محـ  اا مـ ال صهـذا ،اك ي ـ ال ام قتاـ رفعـا الحدث يرف  التيمم أن: هو المذكور الثالث صاليول
 غيـر المصـ   أن ي زمهـا   يهـا المجمـ  ب  الصالة لح  ألن ؛دل األ   ي  دل  صقد ،اشر ا  صال

 .في  شك ال اشر ي   الزصما  حبج   صال ،محدثٍ 
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ـ   يـ  جمـ الم   إمكااـ   حـد  لـك بعد الوضوء أص االغتسال صصجوب ـ ي زمـ  اأيضا  ال اي  شـر  الزصما
 صلكحـ  ر،الظـاه هـو هـذا. الم ق  االرتفاع فيتعين بالك ي ، يرتف  لم امط يا  الحدث صأن في ، شك

ــ  قــال -صمــ م   يــ  هللا لــ هللا- أاــ  العــاص، مــن  مــرص حــديث فــ  تيــدم مــا   يــ  شــك ي   : ل
ابِّكا  لا نْي ا » ح ب   صاأاْا ا  بِّلاْلحا  بعيحـ  هـو الحـال مـ  ا صقـ  أن العرهيـ    مـاء  حد تيرر صقد «؟ج 

 فـ  شـك ال ،مـثالا  اضـاحكا  زيد   جاء: فيولك الزمان، ف  ميتراان اإ ا  ص ام ها فالحال الحال، صق 
 ."حكالض ِّ  صق  بعيح  هو في  المج ء صق  أن

حإل.  الض 
ــحك، ــج   كواــ  صقــ  بعيحــ  هــو لــالت ، فوقــ  ص  يــ  "صقــ  الضن ــحج   كواــ  هــ  الحــال ألن ؛اح ا  ا ا

 الحـال أن اـا كر  فيمـا ييـدح صال متحد، صالجحاب  الصالةصق   أن في زم ،«لا نْي ا » :قول  ص ام ها
 {ې   ې   ې   ې   ى}: تعـــالهللا كيولـــ  الزمـــان، فـــ   ام هـــا تيـــارن  ال رةالميـــدن 

ــر:  فــ  الالحــ ألن ؛فيهــا الا ــود يــدرينم   :أي الــدخول زمــن  ــن متــلخر   الا ــود ألن ؛[73]الز ما
 صإ ا ها،في شك ال الزمن ف   ام ها صهين ميحها فالميارا ، الحوع هذا من ليس  المذكور الحديث

  الم قـ فـالرف  الحـديث، هـذا ميتضـهللا هـو كما الصالة، صق  اف  ف  ل  حال  ا  الجحاب  ماا 
 :صجهين من هذا  ن الجواب صيمكن يستييم، ال المذكور

ح ب   صاأاْا ا »: ل  قال -صم م   ي  هللا ل هللا- أا : األصل  إن المـو   باوفـ  ـذره يع م أن ق  « ج 
 ".اغتس 

أناه خاام علاى ن ساه حان البارد الهاديد حاا عارم العاذر، و  ،نعني كأنه رأى أنه تيمم حن  يار عاذر
 .جزئه التيمم مكا كان حن  ير عذروأنه نمود، وإكا تيمم حن  ير عذر، هحد ه لم يرت ع، ي نُ 

 خـوف هـو الـذي ل تـيمم الم ـيح  ـذره   ـم أن صهعـد ،اقطعاـ حـب  ج    ـيحم    ـذرٍ  غيـر مـن صالمتيمم"
 صهـذا حـب،ج   غيـر صهـو بللـحاب  لـ هللا أاـ    ـهللا فـدل باإل ـادة، يـلمره صلـم صضحك، أقره المو 
 .الوج  ظاهر
 لـالت  قـ ص  فـ  كـان صلو بالك ي ، ترتف  نل أاها إلهللا ااظرا  الجحاب  امم   ي  أط ق أا : الثاا 
ۈ   ٴۇ   ۋ    } فــ  بامــر لــي  فيــ  هــو صقــ ٍ  فــ  العصــير   ــهللا الامــر كــإطال  حــب،ج   غيــر

 ".تعالهللا هللا  حد صالع م حال، ثاا  ف  مآل  إلهللا ااظرا  [36]يوم :{ۋ
ين صال  أن ُنقاال: أناه سادد، وصال   اوحثله لو كان زسد حدين    أن لعمرو بألف رسال، هسدد بعو الاد 

ين، وهاو حاادينم بالنساابُنقاال حاان جهاٍة أخاارى: أناه حاادين، ههاو ساادد لثماا  ذلااه ودهعاه حاان بعاو الاا ة د 
 .لباقيه



 

 

 
 

8 

 (7)-سوووووووووووووور  ا ائووووووووووووود  –أضوووووووووووووواء البيوووووووووووووا   

 

8 

 لحائضا صطء جواز ال؟ أص دثالح يرف  ه  التيمم، ف  االختالف   هللا  حهللات   الت  المسائ  صمن"
 ق ـــ  صط هـــا يجـــوز الحـــدث يرفـــ  أاـــ  فع ـــهللا ي يحـــ ، الـــذي ل عـــذر بـــالتيمم  صلـــ ن  طهـــر ، إ ا

 .بالعك  صالعك  االغتسال،
 وءالوضـ فـ    يهمـا المسـح يجـوز الحدث يرف  التيمم أن فع هللا الافين، صل   تيمم إ ا صكذلك

 .بالعك  صالعك   لك، بعد
 ي زمـ  ال المـاء صجـد ثـم ،تيمم إ ا حبالج   أن من الرحمن   د من م م  أمو إلي   هب ما صكذلك

 ."بالتيمم الحدث رف  لهللاإ محاه أا  فالظاهر الغس ،
  ناه على رهع الحدال بالتيمم.

 لمسـ مينا صإجمـاع المتيدمـ ، األحاديـث تـرده اليول هذا لكن ،بالتيمم الحدث رف   هللا  محاه أا "
 ".خالف    هللا صهعده ق   ،
 ال؟ أص فريضتان الواحد بالتيمم هللايص  أن يجوز ه : السادم  لل المس
 مــن كثيــر   ص  يــ  ثحــدِّ ي   لــم مــا فــرائض أص فريضــتان، بــ  يجــوز أاــ  إلــهللا الع مــاء بعــض  هــب

 ".الع ماء
ااا حؤقت ااا، لاايس حؤقت اا كلكاامه ألن حااا لاام ُنحاادثال، وحااا لاام نجااد الماااف  هااي صااال ٍ  احد ااه قااد ارت ااع رهع 

 .وإنما هو حؤقت  وجود الماف حد،واحد ، أو وقٍت وا
 .لزهري صا المسيب، صامن ححيف ، صأمو ال صري، صالحسن الرصايتين، أشهر ف  أحمد اإلمام محهم"

 فـ  وصي الحـ ص ـزاه ؛صاحـدة فريضـ    إال بـ  ص هللات   ال أا  إلهللا صألحامهما صالشافع ، ،مالك   ص هب
 ."المحذرا  امن أن ص كر الع ماء، ألمثر (المهذب شرح)

 .المنذرث 
  ،صالحاعـ صالشـافع ،  مـر، صامـن ،  ـاسٍ  صامـن طالـب، أمـ  من      ن حكاه المحذرِّ  امن أن"

 .صغيرهم صإمحا ، صال يث، األاصاري، صيحيهللا صرهيع ، صقتادة،
 ،صاحــد ضٍ بفــر  التيييــد فيهــا لــي  التــيمم، فــ  الــواردة الحصــوص بــلن األصل اليــول أهــ  صاحــتج

يا»: صهحديث اإلطال ، صظاهرها عِّ وء   الطني ِّب دلصن ض      يـ هللا ل هللا- ل صهيو  الحديث، «اْلم ْس ِّمِّ  ص 
عِّ اْ  » :الصحيح ف  الثام  -صم م ج  ا اأْلاْرض   لِّ  صا دا ـوراا ماْسجِّ طاه  ڈ   ژ   }عـالهللا: تصقولـ   ،«صا

 - حهما رض  -  اسٍ  امن  ن رصي  بما الثاا  اليول أه  صاحتجاآلي ،  [6]المائدة: {ژ
 مـن الصـحام  صقـول لْلخـرى، يتيمم ثم صاحدة، مكتوه ا  إال بالتيمم يص   أال  حن الس   من: قال أا 
 ."ارقطح الد الحديث هذا أخرج صاأللوليين، المحدثين،  حد الصحيح   هللا الرف  حكم ل   حن الس  

 :-رحمه هللا–نقول العراقي 
راـــــــــا حكمـــــــــ  الرفـــــــــ  صلـــــــــو ـــــــــحن  أص احـــــــــو أ مِّ  قـــــــــول الصـــــــــحام  مـــــــــن الس 
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ـــــــــ  ـــــــــ  قال ـــــــــد الح  ـــــــــر بع ـــــــــول األمث ـــــــــهللا الصـــــــــحيح صهـــــــــو ق  بل صـــــــــره   
 نعم. 
 مجاهـدٍ   ـن الحكـم  ـن  مـارة مـن الحسـن طريـق مـن صال يهيـ  ،الـدارقطح  الحـديث هذا أخرج"

 فــ  مســ م   فيــ  صقــال متــرص ،: (التيريــب) فــ  حجــر امــن فيــ  قــال اجــد   ضــعي  صالحســن  حــ ،
 جريـر ئ ا: ع  ش   ل  قال: قال ،داصد أمو ثحاحدن قال:  غيالن، من محمود ثحاحدن : لحيح  ميدم 

 .يكذب فإا   مارة، من الحسن  ن ترصي  أن لك يح  ال: ل  في  حازم، من
 أمـو صهـو. ااتهـهللا بـ ، يحتج ال  مارة من الحسن: حح م   ف  الحديث هذا ما  لما ال يهي  صقال

ــ صاحتجــوا بغــداد، قاضــ  الكــوف  مــوالهم ال ج ــ  محمــدٍ   ،ص  ــ  ٍ   مــر، امــن  ــن رصي  بمــا اأيضا
 مر ـا طريـق مـن صالحـامم ال يهيـ ،  حـ  فرصاه  مر امن أما   يهم، اموقوفا  العاص من ص مرص

 وصهــ: ال يهيــ  قــال يحــدث، لــم صإن ،لــالةٍ  لكــ  يتــيمم: قــال  مــر امــن  ــن ،اــاف ٍ   ــن األحــول،
 ."الصحاب  من اماالفا  ل  اع م صال: قال ،ال اب ف  ما ألح
 أصل   أمأصل 

  "صهو ألح"
 طالب: ألح.

 نعم.
 لع مـاء،ا أمثـر  حـد جـ   ح   صهـو ،امـكوتي   إجما ـا سـمهللاي   هـذا صمث : - ح  هللا  فا- مييده قال"

ــر صلكــن ــن أث ــذي هــذا  مــر ام ــن صمــك  ال يهيــ ، لــحح  ال ــهللا حجــر ام ــ  تصــحيح      فــ  ل
 حـ ، يي مـن مـفيان ف ضـعن  األحـول  ـامر بـلن الع ـم أه  بعض في  تك م ،(صالفتح) ،(الت اي )

 مـنا  ـن خالفـ  صايـ  ،حـزم امـن األثـر هذا  صضعن  ااف ، من يسم  لم: صقي  ح  ،ح من صأحمد
 بمـا بعي ِّ ت  ص  ،اماالفا  ل  اع م ال: قال ال يهي  أن  كر أن بعد (الفتح) ف  حجرٍ  امن صقال   اس،

 .يجب ال أا    اس، امن  ن المحذر امن رصاه
  ـن معمـر  ـن الـرزا    ـد طريـق من صال يهي ، الدارقطح ،  ح  فرصاه العاص من  مرص صأما

 شـديد إرمـال   فيـ  صهذا قتادة، يفت  كان صه  لالة، لك  يتيمم كان العاص من  مرص أن قتادة،
ـ) فـ  صال يهيـ  ،(الت اـي ) فـ  حجـرٍ  امن قال  ص مرص، قتادة مين  اهر،ظـ صهـو (الك ـرى  حنالس 
 امـن الـ ق األ ـور، صالحـارث ،ةأرطـل مـن حجاج في  بإمحادٍ  اأيضا  الدارقطح   ح  فرصاه     صأما

 ر.المذكو  في  الذي باإلمحاد (الك رى  حنالس  ) ف  ال يهي  صرصاه ،اأيضا  حجرٍ 
 .المذكوران

 ."باإلمحاد الذي في  المذكوران" 
 .حجال والحارال 
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: (يــبالتير ) فــ  حجــرٍ  امــن فيــ  قــال فيــد أرطــلة، مــن حجــاج أمــا ران،المــذكو  فيــ  الــذي باإلمــحاد"
 بـ كذن  :(التيريـب) فـ  حجـرٍ  امـن فيـ  فيـال ،األ ور الحارث صأما صالتدلي ، لاطلا كثير ،لدص   
 ."ضع  حديث  صف  بالرفض، م صر   رأي ، ف  الشع  

  .بالرجعة ن ل ضعفم شديد وُرحي بالكذب، وهو راهضيٌّ خبي م ُيؤحث 
 طالب:........
 لكن ُنسه ل. ،األصل الهمز

  ـن يـرةمغ  ـن جـامر   ثحاحـدن قـال:  مـعيد، مـن قتي ـ  ثحاحدن : لحيح  ميدم  ف  مس م   في  صقال"
 مـن هللا   ـد  ـامر أمـو ثحاحدن قال:  ،اكذابا  صكان الهمداا ، األ ور الحارث ثح حدن : قال الشع  ،

 ."األشعري  ادٍ مرا 
  ر اد.

 ."مغيرة  ن فض ٍ مِّ   ن أمام  أمو ثحاحدن  :، قالاألشعري  ادٍ مرن  من هللا   د"
ل..ُح ض    ل.ُح ض 

ٍ    ن"  أحد ا أ يشهد صهو ،األ ور الحارث ثح حدن : ييول الشع   ممع : قال ،مغيرة  نم فضن
 صمـك  ،فريضـ  لكـ  التـيمم باب ف  التيمم، ف      ٍ   ن األثر هذا ال يهي   كر صقد الكذامين،

 ."ينالمذكورِّ  ف  الكالم  ن
 المذكوَرسن.

 فــ  قــال لكحــ  األ ــور، صالحــارث أرطــلة، مــن حجــاج :أ حــ  ،ينالمــذكورا  فــ  الكــالم  ــن صمــك 
 ملحـو  مـن لوضـوءا بـاب فـ  ف صضـعن  بـ ، حـتجي   ال: بالح يـذ التطهيـر مـن المحـ  بـاب فـ  حجاج
 ."أرهاع الدي : باب ف  صقال اإلم ،

 أرباع   عندكحاكا أخماس، 
 طالب: أرهاع.

 .نعم
 طالب:.........

  رسبة وهللا، ي د حن حراجعته. 
 الحارث  صضعن  الدارقطح ، قال  مح ، يسم  صلم ي ي ، لم  من ثحد ِّ ي   صأا  ي ،بالتدل مشهور  "

 ."اليسام  أل : باب ف  صقال ا،أيضا  بالح يذ التطهير مح : باب ف  األ ور
قااالوا هااي الحجااال هااذا: عنااده شاايف حاان التاارور والكثباار، وكااان ي ُنصاال ثي حااع ضااع اف الناااس كيااف 

 . ، وي شإل أن هذا قد م هيهكثر هذا هي ترجمتهُنصل ثي حع حم ال وزب ال، كُ 
 ا"كذابا  كان: الشع   قال"

 طالب:.........
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 نعم.
 طالب:.........

  حاكا
 طالب:.........

لين وهللا األصل أن ُنصل ثي حادام على طهارته األولى حا شاف حان هارائو ونواهاله ولكان لقاو  القاائ
 .: ايحتياط أن يتيمم لكل صال قالبالقول الثاني الذي هو سهولة التيمم، نُ 

 طالب:.........
مشااكال، لكاان الكااالم هااي الحاايو، نعنااي مكا تيمماات وصاال ت، وقااد طُهاارد حاان  هحاان جنابااة حااا هياا

الحاااايو ي ااااد أن تتتساااال، لكاااان هاااال هااااذا التاااايمم يرهااااع المااااانع حاااان الااااوطف كمااااا قياااال نييااااره هااااي 
نعاام الصااال  أعياام، نعنااي: مكا المستحاضااة  المستحاضااة قياال ي اان عباااس: نطؤهااا زوجهااا  قااال: 

 .  ن ايستحاضة أسهل بكثير حن الحيوصل ت هالصال  أعيم حن الوطف، لكن يبقى أ
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 ي..ي الحارال األعور. نعم.
 ا.كذابا  كان: الشع   قال، اليسام  أل : باب ف  صقال"

 امــ الحج ت ــك لطهــارة يتــيمم هــ  المــاء، يجــد مصلــ اجامــ ، مداــ  فــ  كــان إ ا: الســابع  المســلل 
 ال أص الحـدث، كطهـارة المـاء، فيـد  حـد الا ـث طهـارة  ـن مـدالا  التـيمم فيكـون  ،مدا  ف  الكائح 
 لها؟ يتيمم
 بـلن صامـتدلوا. فيـط الحـدث  ـن يتيمم صإاما الا ث،  ن يتيمم ال أا  إلهللا الع ماء جمهور  هب

ى      ې ې     ې   ې ۉ     ۉۋ   ۋ   ۅ   ۅ    } :كيول  ، لك   هللا دال إاما  حن صالس   الكتاب

 .[43]الحساء: {ى   ائ   ائ   ەئ
ــد التــيمم:   يهمــا المتفــق يامــر مــن  مــار صحــديث حصــين، مــن  مــران حــديث فــ  مصتيــدن    ح

 هــال اإلحاقاــ الحجامــ   ــن يجــوز أاــ  إلــهللا أحمــد اإلمــام ص هــب فــال، الحجامــ   ــن صأمــا الجحابــ ،
 .الصالة ت ك إ ادة صجوب ف  ألحاب  صاخت   بالحدث،

 اي ــ  صــ  ،صي   ،متــراٍب  الحجامــ  موضــ  يمســح أاــ  إلــهللا ثــور صأمــو صاألصزا ــ ، الثــوري، ص هــب
 ".المحذر امن  ن الحوصي 

التاايمم عاان النجاسااة مكا كاااان الوضااوف ي يرهااع النجاساااة، عليااه نجاسااة وتوضاااأ، هااالتيمم حاان بااااب 
يرهااع النجاسااةه ألن بنحكانهااا أن يرهعهااا حقيقااة  بالماااف  ن الوضااوف يمأولااى، لكاان قااد نقااول قائاال: 
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ناه ُنم  هاا مالذي توضأ باه، بماالم التاراب الاذي ي أ ار لاه هاي مزالاة النجاساة، وإن كاان قاد ُنقاال: 
 مكا كان لها ُجرم هُدلثكت هي التراب تمف النجاسة، لكن حع كلإل النجاسة باقية.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 لكن هي أي البا ين  ، نعم

 طالب:.........
 هو أخماس هذا الذي عندنا. نعم

 طالب:.........
 هيه  حاكا

 طالب:.........
 هو روانة هي المذها عاحة أهل العلم عليها.

 نقف على هذا  
 طالب:.........
 .ألنها  نة حستقلة

 على ححمد. اللهم صل ث 


